Arbetsgruppen för Hållbar Utveckling (HUT)
-Sammanträdesprotokoll
Tid:
Plats:

Onsdag den 30 januari 2008 kl. 08.00-09.30
KS - salen, Tranås stadshus

Närvarande politiker:

Ingemar Karlsson (ordf.)
Björn Thiele
Bengt E Carlsson
Bertil Fång (demokratikommittén, gäst)

Närvarande tjänsteman: Jimmy Karlsson, sekreterare

§ 1. Öppnande
Ordförande Ingemar Karlsson öppnar mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av justerare
Till justerare utsågs Björn Thiele
§ 3. Rapport från råden
Handikapprådet: Ledamöterna har gjort en studieresa till Hultsfred som arbetat mycket aktivt
med tillgänglighetsanpassning, bland annat i form av särskilda nybyggda lägenheter. Resan
gjordes i en buss särskilt byggd med tanke på att ge passagerare med olika slags
funktionshinder en bra resa. I dagsläget driver handikapprådet framförallt två politiska
sakfrågor: varmvattenbassäng och en permanent lösning på tillgången till offentlig toalett i
centrum. Tillgänglighetsdatabasen finns nu på kommunens hemsida och uppdateras efterhand
som inventeringar och förbättringar görs.
Trafiksäkerhetsrådet: En trafiksäkerhetsrevision har gjorts för Tranås kommun, vilken
redovisar brister och förslag till åtgärder. Året som gick var ett mörkt år för riket som helhet
med en ökning av antalet allvarliga olyckor (i första hand singelolyckor vilka också är svårast
att förebygga). Den negativa trenden har dock inte varit lika stark på lokal nivå. Några lokala
trafiksituationer som rådet särskilt uppmärksammat och bevakar i planeringen är:
- Norrabyvägen (behov av GC-bana, budgeterad till 2011)
- Korsningen Hättevägen/Östra vägen/Ydrevägen (hög fart, förväntad trafikökning)
- Shared Space i centrum (trafikantbeteendet, studieresa ska göras)
Landsbygdsrådet: En enkät kommer att skickas ut till samtliga landsbygdshushåll, totalt 2300
stycken. Frågeställningarna i denna handlar bland annat om boende, service och
kommunikationer men det är också ett sätt att vaska fram idéer och innovatörer. Rådet avser
att äska särskilda pengar från KS för enkäten.
Gemensamt: Med utgångspunkt i Trafiksäkerhetsrådets bevakning av planärenden
diskuterades rådens möjligheter att kunna bevaka ”sina” frågor och kunna agera i god tid
innan beslut är fattade. Att relevanta ärenden remitteras till respektive råd är sällsynt, varför
frågan skall tas upp med Kommunstyrelsen.
Övriga råd var ej representerade vid dagens möte.

§ 4. Uthållig kommun, rapport
Tranås kommun har ansökt om- och beviljats medlemskap i Energimyndighetens satsning
”uthållig Kommun”. Syftet är att stärka kommunens arbete med hållbar tillväxt genom att föra
in energiperspektivet i olika delar av den kommunala verksamheten. En avsiktsförklaring
kommer att tecknas mellan kommunen och myndigheten där det framgår hur arbetet ska
drivas vidare och för närvarande finns en styrgrupp utsedd som arbetar med frågan.
§ 5. Vindenergikartering, rapport
Tranås kommun har sökt- och beviljats medel från Boverket för att utreda förutsättningarna
för vindkraft i kommunen. Av den högupplösta vindenergikartering som köpts in framgår att
det finns områden med bra lägen på flera håll men framförallt i sydöstra och sydvästra delarna
av kommunen. Materialet skall analyseras vidare ihop med andra planeringsfaktorer såsom
bebyggelseutveckling, naturvärden mm.
§ 6. Motion ”Kärlek i Tranås kommun” Kf § 44
Rubricerade motion har av kommunstyrelsens arbetsutskott remitterats till HUT-gruppen för
utredning om vad de olika råden kan bidra till för motionens genomförande. De närvarande
anser inte att detta är en specifik fråga för råden i HUT- organisationen utan att detta måste
vara en fråga för den kommunala organisationen som helhet, vilket också är vad motionen
åsyftar. Ett förslag till yttrande har upprättats, vilket HUT –gruppen antog som sitt eget.
§ 7. Demokratikommittén har ordet
Demokratikommitténs ordförande Bertil Fång berättar om verksamheten. Demokratikommittén är en fullmäktigeberedning som träffas i genomsnitt 8 gånger per år, valår oftare.
Den nya reviderade verksamhetsplanen har lagts på en mer realistisk nivå co hför närvaradne
med ett klart fokus på ungdomar och integrationsfrågor. Men genomför riktade arrangemang
som t ex Diskusdagen för alla åttondeklassare och Politikerspelet med studerande på SFI.
Dessutom är ett ungdomsråd under bildande. I sin roll som granskare av demokratin blir
självfallet kontakterna med Kommunrevisionen viktiga och här finns en bra dialog.
§ 8. Handläggare i Landsbygdsrådet
Frågan om ersättare för nuvarande handläggare som snart går på föräldraledighet har ännu
inte kunnat lösas. Ingemar tar med sig frågan tillbaka till rådets ordförande och återkommer
om detta.
§9. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Nästa sammanträde är den 27 mars kl 08.00
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